
Editorial
O avanço da ciência impacta todos os aspectos da vida humana, pois 
atividades e recursos nunca antes imaginados são hoje realidades in-
dispensáveis. Na área militar a simulação é uma forma segura de man-
ter preparados os integrantes de uma força. O uso de simuladores para 
atividades de risco tem estimulado o desenvolvimento de treinamentos 
militares mais realísticos, eficazes, eficientes e seguros, e vem se tor-

nando uma atividade cada vez mais importante no adestramento militar. Assim, o que se limitava 
a um passatempo passa a ser utilizado como uma atividade profissional especializada. 

Realidade virtual e realidade aumentada são tendências recentes e um dos artigos desta edição 
trata do uso de realidade aumentada para o treinamento militar, apresentando como sugestão a 
combinação de tecnologias para aplicações na formação militar brasileira, unindo o aspecto vir-
tual com a exigência da atividade física.

O uso de redes abre inúmeras possibilidades e recursos, porém torna os computadores vulneráveis 
ao que se pode chamar de atividades “maliciosas”. As características de transmissão de vírus de 
computadores são analisados por simulações e modelos matemáticos de proliferação de doenças 
infecciosas. O segundo artigo da revista trata disso e avalia a velocidade de propagação do vírus 
numa rede ad hoc. 

No mundo físico, o terreno é uma superfície sujeita a diferentes graus de mudanças e diferentes 
eventos podem ocorrer em escalas distintas. A antecedência na obtenção de informações de vul-
nerabilidade e risco, como as de movimentos de massa, permite tomar decisões em tempo hábil. O 
artigo desta edição que trata desse assunto indica que é possível o uso de um inclinômetro instru-
mentado com fibra óptica para o monitoramento contínuo de encostas como alternativa para a 
inclinometria convencional.

Estruturas de concreto sobre a superfície do terreno podem ter diferentes características de re-
sistência a impactos balísticos. Instalações especialmente construídas para suportar impactos 
balísticos e cargas explosivas devem ser capazes de atingir um nível de proteção e segurança 
adequados, o que deve ser ajustado com base em estudos dos efeitos dos impactos. Nesse sentido, 
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o artigo intitulado “concretos especiais para blindagem de estruturas de defesa” apresenta um es-
tudo sobre o comportamento de concretos e argamassas de diferentes resistências e verifica que há 
parâmetros que influenciam significativamente a capacidade do concreto de atuar como proteção 
balística.

A previsão da demanda dos sistemas de transporte permite um correto equacionamento e o esta-
belecimento de carga adequada, coerente com as necessidades. Um dos artigos trata da modelagem 
de demanda em sistemas de transporte público, fazendo um estudo de caso do Rio de Janeiro.

Os drones, os veículos aéreos remotamente pilotados (VARPs) e os veículos aéreos não tripulados 
(VANTs) são mais do que meros aeromodelos. A comunidade civil tem utilizado plataformas re-
motamente pilotadas contendo câmaras para a obtenção de imagens aéreas com a flexibilidade do 
posicionamento espacial estratégico obtido, além do baixo custo relativo por utilizar aeromodelos. 
O emprego de drones, VARPs e VANTs é uma extensão militarizada desse conceito, em que a 
carga paga a bordo da plataforma aérea ou espacial não tripulada ou pilotada remotamente ou 
que utiliza algoritmos de voos autônomos é mais especializada. Além dos equipamentos científicos 
de posicionamento, esses dispositivos podem conter sensores avançados coletores de informações, 
armamentos, guerra eletrônica dentre outros, além de poder ser miniaturizado, permitindo aden-
trar um espaço aéreo inimigo sem ser notado. O último artigo desta edição apresenta uma estação 
de controle em solo com funcionalidades de voo múltiplo para VANTs.

Carlos Frederico de Sá Volotão
Editor-Chefe
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